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Branschfest i Bryggarsalen
Den 20 februari väcker Informus och Travel Education Centre liv i traditionen med en
branschfest i samband med vårens stora mötesmässa, Möten & Events i Kista. Eleverna på
utbildning hos TEC kommer att vara värdar och konferencier, samt står för delar av
programmet. Under middagen delar Informus ut Årets Ametist 2013 och SSQ Awards
presenterar sina pristagare. Kvällen fortsätter med 50/60-tals show med Peter Jezewski och
musik och dans fram till midnatt.
- Vi och många med oss har saknat en lite festligare träffpunkt för alla oss som arbetar med möten
och event, vare sig det är som bokare eller t ex ute på en anläggning, säger Mikael Bengtson på
Informus. Vi tog därför kontakt med Chris Jolly och hans elever på Travel Education Centre som
genast gillade idén och nu är medarrangörer till branschfesten.
Platsen kommer att vara anrika Bryggarsalen i närheten av Odenplan och det hela startar halv sju på
mässan Möten & Events första kväll.
I samband med middagen delar Informus ut sitt pris Årets Ametist till den bästa hemsidan bland
Sveriges alla mötesanläggningar. Fem sajter har gått till final, Djurönäset, Fagerudd, Görvälns Slott,
Rönneberga och Sandhamn Seglarhotell.
Även SSQ Awards kommer att presentera de som tidigare under dagen har mottagit priser i
kategorierna Bästa Affärshotell, Bästa Konferenshotell, Bästa Dagkonferens, Bästa Weekendhotell
samt förstås Den Stora Utmärkelsen.
Dessutom kommer TEC:s elever att berätta om nästa års branschfest som helt och hållet arrangeras
av dem och går under namnet ”Meet the Future”, vilket syftar på att vi bland dessa elever hittar mötesoch eventbranschens framtida medarbetare.
Lagom till desserten blir det underhållning med valda delar av den allra bästa musiken från Peter
Jezewskis show "Be Bop A Luba"! Peter känner många säkert igen som sångaren i The Boppers med
många härliga låtar från 50- och 60-talet i sin repertoar.
Kvällen avslutas med musik och dans fram till midnatt.

För mer information, besök www.informus.se/branschfest eller kontakta:
Mikael Bengtson
vd Informus
070-590 59 99
018-34 62 00
mikael@informus.se
www.informus.se

Informus är sedan 1996 en söktjänst för alla som bokar konferens, möten, logi, fest, event och aktiviteter.
Med fakta om över 3800 ställen är Informus Sveriges största Internettjänst i sitt slag.
Bokningen sker alltid direkt med anläggningen – inga mellanhänder, inga dolda avgifter.

